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 ورشكستگي جمهوري اسالمي

 وموقعيت سپرده گذاران درحقوق  اسالمي
  حقوقدان -اميرفيض

با ھدف دريافت بھره ھای باال دربانکھای جمھوری اسالمی سرمايه  وريکه استحضارداريد  ايرانيانی بط
 و به پرداخت بھره کرده اند واکنون بانکھا ويا صندوق ھای مالی مزبور قادر بصورت پس انداز اریذگ

اين تحرير مايل است  حالت مزبور را درحقوق عمومی وحقوق شرعی  ؛حتی اصل سرمايه مردم نيستند
  .تشيع مورد تفحص قراردھد

  ازنظرحقوق مدرن 

تعيين تکليف کرده  ،بحث مزبور ازلحاظ حقوق مدون ومدرن با مشکل مواجه نيست زيرا صراحت قانون
 را بدھد بايد ظرف سه روز ورشکستگی خود ب بستانکاربھرعلت نتواند طل بدھکار اگر؛ميگويد است و

اين حق ھمه  و ؛اينصورت ورشکسته بتقصير خواھد بود غير در به دادگاه محل اقامت اعالم نمايد و را
وھله اول طلبکاراست که خواھان صدور حکم ورشکستگی بانکھا ويا صندوق ھای مالی  در افراد و
  .شوند

  ورشكستگي جمهوري اسالمي

پذيرای اين توضيح است که مسئله ورشکستگی جمھوری اسالمی صحبتی نيست که بمناسبت  ،تحريراين 
خرداد  ١٩ در  ؛خبرگزاريھا منتشرشده است ن درآتجمع صاحبان پس انداز درمقابل بانکھا وانعکاس 

 ن وضعيت مالی کشور راآ را منتشرساخت که در یمرکز پژوھشھای مجلس اسالمی  گزارش ١٣٩۵سال 
 ٧٣٣٣زارش ــــن گآ در ؛ودــــده بــــبانکھا ابراز نگرانی ش دت بحرانی ودرباره ورشکستگی برخی ازبش

پرداخت بھرھای  موسسه مالی بدون اجازه دولت ويا ضمانت بانک مرکزی درامرجلب سرمايه ھای مردم با
ونھادھائ غيردولتی  نھا وابسته به بنيادآرخ بانک ملی عنوان شده بود که عموم ن از سنگين وبا التر

   .ھستند که پاسخگوی دولت ويا بانک مرکزی نميباشند

زيرا يکسال قبل صندوق بين المللی  ،نبود ای ارش مرکزپژوھشھای مجلس اسالمی ھيچ امرفوق العادهگز
ھمان گزارش يکی داده بود که وضع مالی بانکھای جمھوری اسالمی وخيم است و  را پول اين ھشدار
شرکت ھا وکشورھای اروپائی رابرای سرمايه گداری درجمھوری اسالمی وضع نامناسب  ازعلل خودداری

  .طرناک بانکھای جمھوری  اسالمی دانسته بودوخ

چھارم بانک نشان ميدھد که بانک مرکزی ازتاريخ  ذاکرات بانک مرکزی با بدھکاراناقدامات وم 
غالبا بانک ھاھستند قادربه پرداخت  که مرکزی که بدھکاران بانکه احساس کرد ١٣٩٣ارديبھشت سال 

   .نرا بپردازندآن بانکھا نميتوانند بھره سپرده ھای مردم وحتی اصل آبدھی ھای خود نيستد والجرم 
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به خواھان وام نميدھد وھمچنين معمول است  ،سيستم بانکی طوری است که بدون وثيقه وام حاشيه =
رتيب مسئله ورشکستگی بانکھا وياصندوق ھا منتفی ميزان وام است. بدين ت که وثيقه بمراتب بيش از

   .است

 روسای بانکھا به اعتباراتی ازجمله شخصيت وام گيرنده وارتباط مقامی ومسائلی ازاين دست که در
اين اشخاص ھمان کسانی  و ،متداول است به کسانی وام بدون وثيقه داده است جمھوری اسالمی بسيار

شرکتی است که  ٧٣٣٣وجزء ھمان  وصلبه جمھوری اسالمی  و »بيت رھبری«به  بيشتر ھستند که
  .نھا نداردآ دولت نظارتی بر

  بي تفاوتي دولت 

اسناد موجود نشان ميدھد که کارشناسان اقتصادی خارجی وايرانی راھکارھائی برای کنترل وضع مزبور 
به  بانکھا  ن درآباالئ نرخ  وردن نرخ بھره بوده است که حتیآنھا پائين آارائه  داده اند که سرفصل 

  ؟ميدانيد چراولی دولت به ھيچيک ازاين پيشنھادات اعتنائی نکرد  ؛درصدھم رسيده بود ٢٧

 درنرا آبتواند تا ه پيش بينی نشده باشد که دربودج داردداشت و  از به پولیمی نيزيرا جمھوری اسال
 از و .کشور صرف نمايد ج ازايرانيان خار عليه ممرھای سوريه وعراق وحزب هللا ويمن ومبارزات

برعھده موسسات مالی گذارده  لذا ماموريت اين کار .باشدنھا مصون آوديوان محاسبات وامثال  حسابرسی
 و ؛نده اشد که بنابرگزارش مرکزپژوھشھای مجلس اسالمی ازحسابرسی دولتی ونظارت دولت معاف بود

ردم به بھره ھای زياد پول ھای مردم را ن موسسات با تحريص مآ .عدد ميرسيد ٧٣٣٣نھا به آتعداد 
اينکه بانک  دادند  و قرار (سپاه وگروه واليت)فعاالن جنگ سوريه ويمن وعراق  اختيار در ضبط و

ھمين نيستند که جريان حيف وميل سپرده ھای مردم را رسيدگی وافشا نمايند برای  مرکزی و دولت قادر
  ١. وموضوع ھم مورد حمايت سيد علی استی نيست به چنين اقدام شيح حسن قادر است که  دولت 

علت اين بحران، توجه به برون < :دريکی ازگزارشات اقتصای به دولت اشاره ای وجود دارد تحت عنوان
   .نرا عنوان کرده استآ> يعنی ھمان مطلبی که اين تحرير مرزاست

  حاشيه 

 لشان را ازبانک ھائ غيرمعتبری که درشنيدم که شھرام ھمايون دربرنامه ای مردم راھدايت کرده که پو
اقدام تن  ۵ ھمان برنامه ھم گفته که اگر در مظان ورشکستگی ھستند گرفته وبه بانک ملی انتقال دھند و
   .به دريافت پولھايشان بکنند بانک ناچارا ورشکسته ميشود

انتقال  !نيستند ا قادرند زيرھمانطور که بانکھا اصل پول مردم را پس نميدھ ،اين توضيح بجاست که اوال
   .يتوانند انجام دھندھم نم نراآ

                                               
اگر به اين قضيه با ژرفای بيشتری نگاه بشود، مشتری ھای طمعکار بانک ھا که برای سود بيشتر پول به اين  -١

  ک-بانک ھای فرغی سپرده اند در پرداخت ھزينه جنگ و کمک به حزب هللا و يمن و سوريه شريک ميباشند. ح
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دوم اينکه  ازتاريخی که بانک احساس توقف کرده ھرگونه نقل وانتقالی درپول مردم به ضرر غرما 
يعنی اگرھم بانک ورشکسته بتواند پول مشتری  ؛بوده وباطل است )رکت کنندگان دراموال ورشکستهش(

(پايان  بايد درغرما شرکت کند ،صاحب سپرده و عامله اش باطل استرا به بانک ديگری منتقل کند م
  حاشيه)

  دعوت به داوري 

ی جمھوری اسالمی ميتوانست بعقيده خواننده محترم به چه طريق -باتفاق بيک داوری سطحی ميرويم 
وفقيت ھا تومان پول مردم را بگيرد بدون سروصدا ويا فروش اوراق قرضه ويااتخاد روشی که با مميليارد

 زا به غير  که دين مسجل دولت باشد یياطريق ريزی جمھوری اسالمی بشود بروآھمراه نشود وباعث 
وصف تمام روز پولھای پس اندازشده  خودرابه بانک ھا  راه مزبور که مردم با اشتياق ورضايت 

مد که آد ودرواقع صحنه ای بوجو وصندوق ھائی دادند که اساسا برای ھمين منظور شکل گرفته بود 
   .رسيدند براحتی به مقصوديکطرف مردم نفھم وطمعکار ويک طرف گرکان حيله گر

   چرا موفقيت؟

وقتی روشن ميشود  انتخاب کرده پول مردم  وغارت وریآاھميت راھی که جمھوری اسالمی برای جمع 
   .شويم شناآکه قدری با حقوق اسالمی درمورد عمل مزبور 

  حقوق اسالمي وواقعه مزبور

ن آقر نرخ ظالمانه ازمصادق رباست که در نھم باآمل مزبور يعنی سرمايه گذاری بقصد دريافت بھره ع
   .ناميده شده است(محاربه با هللا)  خدا بنام جنگ با

 گيرنده و ربا دھنده و ربا مرتکبين به عمل ربا اعم از  ۵٩۵قانون مجازات عمومی فرقه تبھکار درماده 
ضربه شالق  ٧۴و ماه تاسه سال حبس  ۶ن به آرد اضافه مال به صاحب  بر عالوهرا  نھاآواسطه بين 

    .و نيزمعادل مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم است

ان پول بدست خودشان نميرسد  آيعنی اگراين مردم بيچاره مسلمان اصرارکنند که پولشان را پس بگيرند
رشان با اين بخشش ھم تمام شدنی نيست بلکه بايد بعنوان جزای نقدی به جمھوری اسالمی بدھند وکا و

اين  تو خود حديث مفصل بخوان از  .سال ھم زندان بکشند٣ماه حداکثر ۶ضربه شالق وحداقل  ٧۴بايد  
   .مجمل

ن مجازات ھا اصل وفرع پولش راھم به دولت آيا کسی حاضراست  تن به شالق وزندان بدھد وعليرغم آ
 ، حاضربه مصالحه وکنراصل پولش ھم خواھد گذشت ويا حداقل با باخي بدھد يا ازبابت جريمه قانونی 

  ؟بانکھا به صاحبان پولھا پيشنھاد ميکنند نموردی که اکنو  ؛معامله ميشود

  سكوت محافل 
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ديديد که معامالت ربوی جرم است. بنابراين تکليف دادستان اسالمی، خامنه ای، مراجع تقليد اين بوده 
بانکھا وتبليغات برای جلب پس اندازھای مردم ورقابت درنرخ بھره به وظيفه  که ازھمان ابتدای فعاليت

ن بعنوان جنگ با خدا ناميده آقر يعنی عاملين اين جرم اسالمی که در ،قانونی وشرعی خود عمل ميکردند
نه دادستان ونه مراجع تقليد اعتنائی  ميدانيد چرا نه خامنه ای و  .شده را تعقيب وقال قضيه را ميکندند

   .به اين فاجعه اسالمی نکردند زيرا برنامه حکومتی بود

  دستاورد جانبي 

قانون بودجه کشور  يکی تامين منابعی که در ,ورد رسيدآدست جمھوری اسالمی با انجام طرح مزبور به دو
کمک به  تی نسبت به ايرانيان ومانند سوريه ويمن و عراق وفعاليت ھای اطالعا ،پيش بينی نشده بود

   و اعيان انصارشان. باج به داعش وبازھم پرکردن جيب نزديکان خامنه ای طالبان و

  اما دستاورد دوم 

   .دستاورد دوم قدری تامل وتعمق ميخواھد

فروش  نان شب محتاجند وياروزی شان ازراهپس اندازکنندگان درجمھوری اسالمی طبقه فقرا که به 
طبقه ثروتمند کشورھم نميباشند بلکه  از و تامين ميشود نيستند ويا قاچاق مواد مخدر دخترھايشان

  بيشتروقريب به اتفاق انان ازطبقه باصطالح سوم ويا دوم ھستند 

نان طغيان آيات ششم وھفتم سوره علق خطاب قرارگرفته وميگويد <آن آاين ھمان طبقه ای است که درقر
نھا ازامکانات مالی که اولين عامل بی نيازی است آند> يعنی بايد دست ببين ميکنند وقتی خودرابی نياز

تا امنيت وسالمت جامعه اسالمی مصون  نان شد آش وبی نيازی سايآوبوسيله تدابيری مانع  کوتاه گردد 
   .بماند

که انفاق کنند درراه خدا  ديکی ازعللی که اسالم با جمع کردن ثروت مخالف است وازمسلمانان ميخواھ
  .وبفکرسرکشی وطغيان نيفتند ھمين است که  خودشان درمحوطه نيازمندی قرارداشته باشند 

  مولوی مطلب باال را درابياتی اين چنين معرفی کرده است 

  دمی مردار خوارآلئيمان بسته نيکان زاضطرار        زاضطراراست  با

   .ی واجبارونيازمندی استيعنی وابستگی مردم محتاج به جمھوری اسالمی (لئيمان) ازسرناچار 

زاديخواھی ودخالت آجمھوری اسالمی با اجرای برنامه مزبور قدرت طبقه سوم که احتماال درمقام مطالبات 
کمتری  دم محتاج ھم خطرآ از خواھند گرفت و رديف محتاجان قرار نھا درآ يند ميشکند وآدرحاکميت بر

   .متوجه قدرت حاکم است

تاريخ نشان داده است که  ،احساس خطرنميکند مسلمان پيرو خودوتمندان ثر حکومت اسالمی ھيچگاه از
صدر اسالم ھم ھمين قاعده جريان داشته  در .متالشی شده است ،ناحيه مردم وطبقه محروم ھمواره از

د ثروتمند بودن خلفا بسيار يا ديکان محمد وزن بسياری از و زبير طلحه و کسانی مانند عبدالرحمن عوف و
با مستمری ازبيت المال زندگی ميکردند  مانند ھم اکنون که کسانی فقر وگرفتاری که  دم دروبقيه مر
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معاش  طريق يارانه امرار از درجمھوری اسالمی دارای ثروت ھای کالن وگروھی عظيم ھم مستاصل و
 حساب بود ولی قبال حتی يک االغ عوف دارای ثروت بیزباب تطبيق ھمانطور که عبدالرحمن ميکنند ا
 شرکت دارد (گزارش کيھان تھران) ٢۵٠حکومت اسالمی بنام نعمت زاده  اکنون ھم يک وزير ،ھم نداشت

  .ميليارد دالرثروت دارد (خبرگزاری رويترز) ٩۵شخص خامنه ای  و

  ورشكشتگي جمهوري اسالمي 

کستگی مد که تحرير تنھا به ورشآيادم  ،نجاکه عنوان اين تحرير ورشکستگی جمھوری اسالمی استآ از
  .ه اينترنتی جاويد ايران مسترد داشتم  تا تکميل گرددروزن نرا ازآبانکھا توجه داشته بنابراين 

  تشبيه 

 کشور کم به سراسر ،مد کمآورشکستگی حالتی دارد مانند باد وبا که وقتی وبا دريک نقطه کشوری پديد 
 يک ترمز جدی در ورشکستکی ورشکستگی ھم ھمين حالت را دارد قدری ھم شديد تر خبر ؛ميرسد

پول) مشترک بين ھمه  افراد جامعه ورشکستگی ( نجا که جوھرآ از و ،تاحتياط  به مسير سرمايه اس
   .ھرجاپول مقام وجايگاھی دارد ورشکستگی ھم ھمانجا حاضراست است

اين مقدمه بدان جھت عرض شد که نميتوان بين ورشکستگی بانکھای يک کشور با ورشکستگی بازرگان 
   .نايع وحتی دولت تفاوت گذاشتوصاحبان ص

   :گاه امام صاد ق گفته استشقای کامران ندری عضو ھيئت عالی دانآ

اگردولت نتواند بدھی ھای خودرا مديريت کند ودرسررسيد تعيين شده دربرنامه بپردازد يک دولت <
  .>ورشکسته است

ن آ که درای منتشرساخت بيانيه گروه مديريت اقتصادی چندی قبل ازسروصدای ورشکستگی بانکھا 
  .ساخت ينده خطرناک ورشکستگی دولت را نمودارآ کامال وضع کنونی و

وظيفه خود ميدانم به شما اعالم نمايم که ادامه شرائط اقتصادی موجود وحاکميت  – مردم عزيز ايران<
، یبرکشورقطعا منجربه ورشکستگی اقتصاد ايران خواھد شد صندوق ھای بازنشستگتفکراقصادی فعلی 

 بانکھا سرمايه سپرده گذاران خيلی از  ،ورشکسته خواھند شد  دولت به مرور دحتی خو بانک ھا و
پرداخت  برابر خواھد شد  وصندوق ھای بازنشستگی از ، بيکاری دوھايشان را ازدست خواھند داد

                                .>مستمری به بازنشستگان عاجز خواھند ماند

  )گروه مديريت اقتصاد دانشگاه شريف(                                                                           

تا  ١٠٠اين مبلغ  ھزارميليارد تومان بدھکاراست که از ۵٠٠فرقه تبھکار) دولت جمھوری اسالمی (
د دولت قادربه پرداخت حقوق کارگران دولتی وبدھی ھای مسلم خو ؛ھزارميليارد فقط به بانکھاست ١۵٠
   ؛کارخانه ھا مرتبا تعطيل ميشود ؛نيست

 ه استکارخانه شير رايگان بعلت بدھکاری دولت متوقف شد.   
  ميليارد تومانی به شھرداری مھرموم شده است ٢٠ساختمان وزارت صنعت بعلت بدھی.   



  حقوقدان -اميرفيض -ورشکستگی ج ا. و موقعيت سپره گذراران در حقوق اسالمی     ۶از  ۶برگ   ٢٠١٧/٠۶/٢۶، دوشنبه =شيد مه

 چند سفارت ايران درکشورھای خارجی بدليل نبودن پول تعطيل شده است.   
 ن تعطيل شدهمدرسه درروستاھای مازندرا ٧١٠.   
 معلولين جنگ سه سال است حقوق نگرفته.   
 ١۵،کارخانه تعطيل شده است ٠٠٠.   
  ظرف سه سال اخيربيکارشده اند نتيک ميليون.   
 ھن خوابيده استآمعدن سنگ  ٢٠.   
  سال سابقه وکارخانه لوله واتصاالت چدنی شيرکوه يزد و ۵٠روغن نباتی قو با  –کارخانه ارج 

 ل شده است   کارخانه شھرنخ ھم تعطيي
 بسياری نظير انھا  و  

  

اری ذاينھا ھمه عالئم ورشکستکی دولت است  ويکی ازدالئلی که شرکت ھای خارجی تمايلی به سرمايه گ
   .درايران ندارند ھمين وحشت ازورشکستگی دولت جمھوری اسالمی است

  تبعات رواني 

، سبب ميشود که تبعات. تبعات روانی ازسروصدای ورشکستگی خيلی بيشترازخود ورشکستگی است
راه بروند وشرکت ھائی که به دولت ويا شرکت ھای ديگری که درمظان ورشکستگی  ھمه دست به عصا

دادگاه ھم  ھستند بدھکاری دارند با درخواست ازدادگاه خيلی ساده پرداخت بدھی خورا متوقف سازند  و
 ؛طلبکاران ورشکسته ميگردد وباعث حفظ حقوق غرما  ازير ،به اين درخواست روی موافق نشان ميدھد

پرداخت بھره وجريمه مصون ميماند وھم تا مدتی که معلوم نيست  ن شرکت بدھکار ازآبدين ترتيب ھم  و
 فريز) ميشود واين حالت سنگين ترين تبعات ورشکستگی است که اوضاع مالی کشوربدھی او متوقف (

يرسد گيری مطرح کرده چنين بنظرمقای اسحاق جھانآصحبت ھائی که  از ،را بکلی درھم خواھد ريخت
    .گرفته است قيقا مورد استفاده شرکت ھا وکارخانجات خصوصی قرارتبعاتی که عرض شد دکه 

ن بنياد اعتماد آ بحث تبعات روانی وروحی مورد مزبور در توجه اين تحرير نيست ولی بطورمسلم اثر
 داد وکشورنميتواند برپايه باد مستقرلحاظ مالی به دولت وبانکھا وشرکتھا برباد خواھد  عمومی را از

   .باشد

  

  


